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1. levantamento de informações

1.1 - Briefing

O que é a Acridas

Principal atividade
Apoio a crianças e adolescentes em risco pessoal e social.
Tratamento diferenciado das grandes instituições de abrigo: freqüência à escola, execução das tarefas, 

aproveitamento escolar, freqüência ao pedagogo/ psicopedagogo quando necessário, médicos, dentistas, 
vacinação, medicamentos, freqüência ao psicólogo, etc. + integração à convivência familiar.

Frentes
- Casa de Acolhimento
- Reintegração familiar

 

Público alvo do site

Apoiadores financeiros
- Políticos, entidades, parceiros (responsabilidade social), pessoas físicas.
Apoiadores sociais
- Voluntariado
- Famílias que tenham interesse em se tornar acolhedores
Comunidade em geral
Ex-acridas
- Crianças que cresceram, tiveram independência, etc.



Objetivo específico do projeto
- Tornar claro a frente de atuação da ONG ao visitante, o nome com 

maior destaque, não ajuda nesse quesito.
- Ser convidativo quanto as suas ações, facilitando quem queira 

participar de alguma forma, de acordo com o tipo de ajuda que se 
pretende.
- Melhorar as pontes entre o público específico e sua interação (quem 

quer doar, quem quer se tornar uma família acolhedora, etc)

Métricas de Sucesso
Aumento no tráfego e permanência do site
Aumento de participações sociais
Aumento de investimentos

Medidas a serem tomadas
Revisar estruturação do menu, submenu
Revisar notícias (possui estatutos, etc)
Converter menu flash em html, atualizando aos padrões semânticos
Aproveitar melhor a home, trazendo uma apresentação mais clara 
Facilitar o acesso por objetivos considerando o público diferenciado
Destacar tópicos sobre resultados e efetividades da ONG.
Planejamento do Design centrado no usuário

Pesquisas etnográficas, descobrir perfis de usuários
Criação de personas
Prototipação de novas telas wireframe
Teste de usabilidade em wireframe
Inserir função de busca no site

Seções para revisar

Todo o site, enfocando a home, estruturações padrões internas e 
páginas de destaque (fotos, eventos).

Benchmarking

Sites “concorrentes” analisados: 

http://www.casalar.org.br/
http://www.casalarluzdocaminho.com/ 
http://www.laramorreal.org.br/ 

A estruturação dos sites são semelhantes e um tanto confusa na 
maioria. 
A “casa lar luz do caminho”, tem um enfoque na participação, na “lar 

amor real” eles tem um apelo grande com foco nas  crianças e a “casa lar” 
tem uma preocupação com a transparência da organização, deixando 
em destaque o estatuto da ong.
 
A Acridas também poderia trabalhar melhor o apelo emocional e deixar 

claro o trabalho deles.
Os textos institucionais poderiam ser mais objetivos e explicar cada 

frente de atuação e as maneiras que a ong pode ser ajudada.



1.2 - inventário de Conteúdo
Nesse inventário, listamos cada item do site atual, já classificando o tipo de informação e o tipo de arquivo.
Percebemos que muitos itens do iventário estão desatualizados e/ou com algum tipo de problema, videos 

inexistentes, links corrompidos e alguma páginas estão em branco.  

Endereço online do inventário: 
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AhkhjyapLYRydDBISzJLamVZQnhFQS1KUXAyUTNSSmc#gid=0



Acridas - http://acridas.org.br/site/

Nível principal, página inicial da sessão X.0
Observações[1]

Links
muito
redundantes

Nível intermediário, sub-sessão principal0.X.0
internas 0.0.X.0 [2]
eventuais links 0.0.0.X.0

> Levantamento de Dados e Inventário metadados

Id[3] Nome[4] Descrição[5] Link (URL)/Local[6]

Tipo de
Arquivo

(formato)
[7]

Tipo de Conteúdo[8]

1.0.0 Topo - imagem
Imagem com nome + extensão "Acridas - associação cristã de assitência social" -

2.0.0 Coluna esquerda
Logo Identificação + retorna a home site/index.htm
Instituição
Quem somos apresentação site/instituicao.htm texto institucional
Valores valores, visão e missão site/valores.htm texto institucional
Família formas de atuação, em relação ao conceito de família site/familia.htm texto institucional
Parcerias como participar: Setor Público, Setor Privado, Terceiro Setor site/parcerias.htm texto como participar
Projetos
Sistema de Atendimento Integral acompanhamento/ adoção / reintegração de crianças site/projetos.htm texto institucional
Projeto Independência encaminhamento de adolescentes não reintegrados ou adotados site/projeto-independencia.htm texto institucional
Família Acolhedora Curso de capacitação/ orientação para famílias interessadas em se tornar "Acolhedoras"site/projeto-familia.htm texto institucional
Notícias site/noticias.htm
9 notícias de fato
Parte do seu imposto de renda pode ajudar as crianças e adolescentes da ACRIDASCampanha de doação site/noticias-12.htm campanha

Formulário de doação http://criancaquerfuturo.curitiba.pr.gov.br/geral/Doacao.aspx link externo campanha / como participar
Cartões natalinos da Acridas: apoie esta ideiaMKT - arrecadações natalinas arrecadações
Confraternização - Encontro de Ex-Acridas 2011evento - Encontro de Ex-Acridas 2011 evento
VOLUNTARIADO - Acridas convida voluntários para acompanhamento pedagógicoChamada ao voluntariado campanha
Aniversário - Acridas comemora 27 anos com culto religiosoevento - Aniversário - 27 anos evento
Amigas da Acridas - Mulheres irão aprimorar voluntariado na Acridasevento - Amigas da Acridas evento
LAZER - Dia das Crianças é comemorado com almoço e tarde recreativaevento - Dia das Crianças evento
A Acridas agora administra a Casa de Passagem em Pinhaisnotícia Casa de Passagem, nova administração
Entidades agradecem Marry Ducci por capacitaçãoagradecimento
Junte-se à acridas, seja voluntário Chamada ao voluntariado site/noticias-03.htm texto + imagemcampanha / como participar
Boletim Acridas Boletim eletrônico mensal de novembro de 2011: "Novo Amanhã" boletim/boletim-acridas-novembro-2011.pdf pdf boletim
Estatuto Estatuto - registro jurídico de cartório site/docs/estatuto-acridas.pdf pdf institucional
Ata da Eleição 2010 Referente a mudança da direção interna da instituição. site/docs/ata-eleicao2010.pdf pdf institucional
Eventos página em BRANCO site/eventos.htm
Como ajudar
Voluntariado Estímulo escolar, Aulas de informática, Organização de eventos, Apoio aos educadores, Educadores sociais voluntários, Tempo Livre, Serviços Geraissite/como-ajudar.htm
Doações Doações via conta de luz, exclusivo para o estado do PR, doações direta em conta, doações materiaissite/doacoes.htm como participar
Doações pela Copel Formulário para doação via conta de luz da Copel sitenovo/copel/index.php formulário como participar
Incentivo Fiscal Contribuição via fundo municipal da infância site/incentivo.htm
Fundo municipal Doação pelo site "criança quer futuro, não quer esmola" http://criancaquerfuturo.curitiba.pr.gov.br/ link externo como participar
Bazar Informações sobre bazar e afins site/bazar.htm arrecadações
Fotos galeria-fotos.htm
Aniversário de 27 anos 15 fotos slideshow evento
Amigas da Acridas – Chá das Mulheres 12 fotos slideshow evento



Estrutura da Acridas 17 fotos slideshow institucional
Vídeos 8 vídeos sem padronização de formato, tamanho, fonte, plugin, alguns quebrados. Temas tratados: comercial institucional, apresentações, dificuldades de adoção.site/galeria-videos.htm
Materiais produzidos Campanhas publicitárias veiculadas da Acridas site/materiais.htm

7 cartazes e 1 jingle http://www.acridas.org.br/sitenovo/popup/... imagens e audio
3.0 Área 1 Miolo da home

7 notícias sem padronização, alguns com fotos e outros só textual
Parte do seu imposto de renda pode ajudar as crianças e adolescentes da ACRIDASCampanha de doação site/noticias-12.htm campanha

Formulário de doação http://criancaquerfuturo.curitiba.pr.gov.br/geral/Doacao.aspx link externo campanha / como participar
Novo Amanhã Boletim eletrônico mensal - ano 1 nº 1 | Novembro 2011 /boletim/boletim-acridas-novembro-2011.pdf boletim
Cartões natalinos da Acridas: apoie esta ideiaMKT - arrecadações natalinas /site/noticias-11.htm arrecadações
VOLUNTARIADO - Acridas convida voluntários para acompanhamento pedagógicoChamada ao voluntariado /site/noticias-10.htm campanha
Aniversário - Acridas comemora 27 anos com culto religiosoevento - Aniversário - 27 anos /site/noticias-06.htm evento
Amigas da Acridas - Mulheres irão aprimorar voluntariado na Acridasevento - Amigas da Acridas /site/noticias-07.htm evento
LAZER - Dia das Crianças é comemorado com almoço e tarde recreativaevento - Dia das Crianças /site/noticias-08.htm evento

4.0 Área 2 Box de vídeos
2 vídeos 2 links
As dificuldades da adoção artigo informativo - vídeo indisponível embedded videoconteúdo informativo
Video Foto Montagem de Dayane Bentivenha.apresentação da ong http://www.youtube.com/watch?v=kc6faoFUKEQ&feature=player_embeddedembedded videoinstitucional

5.0 Rodapé informações de contato
contato endereço, telefone, e-mail (não retorna contato) texto contato
redes sociais contato
facebook facebook não encontrado link quebrado ícone
twitter desatualizado desde 2011 http://twitter.com/@acridas ícone



2. levantamento de informações 2.1 - Card-sorting

Montamos uma pesquisa no WEB-SORT (http://websort.
net/s/CA2D77/) para classificação dos rótulos,  não deixamos 
a pesquisa aberta, a tarefa era colocar cada rótulo no 
item macro,  de dez pessoas convocadas, nove pessoas 
responderam fazendo a rotulação.  
Na imagem abaixo, em azul está a resposta da maioria das 

pessoas (em geral mais de 50% concentradas em um item). 
Levando em conta os dados coletados montamos o mapa 
conceitual do site, onde agrupamos 
os rótulos.



2.2 - Mapa Conceitual

No mapa conceitual, chegamos a 
conclusão que é necessário uma 
maior identificação do site, assim 
como informar onde o usuário 
está no momento (migalha). 
Acrescentamos também o 
campo de busca e o mapa do site 
para que o usuário encontre as 
informações mesmo que tenha 
dúvidas em qual menu clicar. 
No site atual as informações 
estão espalhadas pelo site como 
um todo, por exemplo, para 
ajudar, ele poderia clicar em 
“como ajudar” e achar doações 
e voluntariado ou em clicar em 
“projetos”.
Além disso encontramos 

dificuldade para entender como 
efetuar a doação, agrupando 
melhor os itens em projetos 
(explicando cada frente da ong), 
institucional (apresentação 
da ong e as documentações), 
eventos (englobando notícias, 
campanhas) e o item
ajude-nos que deixa claro quais 

são as formas de doação e como 
ser um voluntário.

Endereço online:
https://docs.google.com/drawings/d/1pC0iBt9_ELWdKN6D2qx1TyKR0N5EVBtXCgTW7N1TxwI/edit



3. Estruturação
3.1 - sitegrama

Abaixo apresentamos a hierarquia da ong. Todo menu parte da Página Inicial, onde temos os títulos principais: projetos, institucional, 
eventos e ajude-nos. Esses itens sudividem-se em apenas mais um nível com exceção do item ajude-nos que subdivide-se em 
voluntariado e doações que por sua vez subdivide-se em doação direta, doação pela conta de luz e doação por fundo municipal. 



3.2 - fluxograma
No fluxograma, partimos de quatro ações importantes de um usuário que visita o site da ong: usuário buscando 
informações sobre doações, usuário buscando como ser um voluntário, um ex-acridas buscando eventos, uma 
empresa buscando parceria para responsabilidade social.
Em azul, as ações esperadas e em marron a informação encontrada.









3.3 - Wireframe

Consideramos que o atual site 
precisa de uma reformulação no 
todo. A documentação apresentada 
visa melhorar a usabilidade do site, 
assim como melhorar sua estrutura 
atraindo mais visitas e facilitar as 
doações.
É necessário que a home tenha um 

apelo emocional forte, trabalhando 
com fotos que remetem ao abrigo, a 
maternidade, fraternidade. A idéia é 
deixar bem claro que atividades essa 
ONG faz.
Seria interessante também que as 

campanhas acompanhassem na 
home as suas sazonalidades, Ex: 
doação de agasalhos ou dia das 
crianças.
Conforme as métricas de 

usabilidade acrescentamos um mapa 
do site, um sistema de busca e um 
FAQ para auxiliar o usuário na busca 
de informações.










